ಶ್ರೀ ವಿಷಣು ಸಹಸರ ನಮ ಸ ್ತೀತರಂ
ಶಣಕಲಂಬರಧರಂ ವಿಷಣುಂ ಶಶ್ವಣಣಂ ಚತಣರ್ಣಣಜಮ್ |
ರಸನನವದನಂ ಧಯಯೀತ್ ಸವಣವಿಘ್ನೀಶಂತಯೀ || ೧ ||
ವ್ಯಸಂ ವಸಿಷಠನತರಂ ಶಕ ತೀೇಃ ೌತರಮಕಲ್ಮಷಮ್ |
ರಶರತಮಜಂ ವಂದ ೀ ಶಣಕತತಂ ತಪೀನಿಧಿಮ್ || ೨ ||
ವ್ಯಸಯ ವಿಷಣುರ್ಯ ವ್ಯಸರ್ಯ ವಿಷುವ್ ೀ |
ನಮೀ ವ್ ೈ ಬರಹಮನಿಧಯೀ ವ್ಸಿಷ್ಠಯ ನಮೀ ನಮೇಃ || ೩ ||
ಅವಿಕರಯ ಶಣದಾಯ ನಿತಯಯ ರಮತಮನ ೀ |
ಸದ ೈಕರ್ರ್ಯ ವಿಷುವ್ ೀ ಸವಣಜಿಷುವ್ ೀ || ೪ ||
ಯಸಯ ಸಮರಣಮತ ರೀಣ ಜನಮಸಂಸರಬಂಧನತ್ |
ವಿಮಣಚಯತ ೀ ನಮಸತಸ ೈ ವಿಷುವ್ ೀ ರರ್ವಿಷುವ್ ೀ || ೫ ||
|| ಓಂ ನಮೀ ವಿಷುವ್ ೀ ರರ್ವಿಷುವ್ ೀ ||
ಶ್ರೀ ವ್ ೈಶಂಯನ ಉವ್ಚ
ಶಣರತಾ ಧಮಣನಶ ೀಷ್ ೀಣ ವನನಿ ಚ ಸವಣಶೇಃ |
ಯಣಧಿಷ್ಠಠರೇಃ ಶಂತನವಂ ುನರ ೀವ್ರ್ಯಭ್ಯಷತ || ೧ ||
ಶ್ರೀ ಯಣಧಿಷ್ಠಠರ ಉವ್ಚ
ಕಿಯೀಕಂ ದ ೈವತಂ ಲ ್ೀಕ ೀ ಕಿಂ ವ್ ಯೀಕಂ ರಯಣಂ |
ಸಣತವಂತೇಃ ಕಂ ಕಮಚಣಂತೇಃ ರುನಯಣಮಣನವ್ೇಃ ಶಣರ್ಮ್ || ೨ ||
ಕ ್ೀ ಧಮಣೇಃ ಸವಣಧಮಣಣಂ ರ್ವತೇಃ ರಮೀ ಮತೇಃ |
ಕಿಂ ಜನಣಮಚಯತ ೀ ಜಂತಣಜಣನಮಸಂಸರಬಂಧನತ್ || ೩ ||
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ಶ್ರೀ ಭೀಷಮ ಉವ್ಚ
ಜಗತರರ್ಣಂ ದ ೀವದ ೀವಮನಂತಂ ುರಣಷ್ ್ೀತತಮಮ್ |
ಸಣತವನನಮಸಹಸ ರೀಣ ುರಣಷೇಃ ಸತತ ್ೀತ್ಥಿತೇಃ || ೪ ||
ತಯೀವ ಚಚಣಯನಿನತಯಂ ರ್ಕಾ ುರಣಷಮವಯಯಮ್ |
ಧಯಯನ್ ಸಣತವನನಮಸಯಂಶಚ ಯಜಮನಸತಯೀವ ಚ || ೫ ||
ಅನದಿ ನಿಧನಂ ವಿಷಣುಂ ಸವಣಲ ್ೀಕಮಹ ೀಶಾರಮ್ |
ಲ ್ೀಕಧಯಕ್ಷಂ ಸಣತವನಿನತಯಂ ಸವಣದಣೇಃಖತ್ಥಗ ್ೀ ರ್ವ್ ೀತ್ || ೬ ||
ಬರಹಮಣಯಂ ಸವಣಧಮಣಜ್ಞಂ ಲ ್ೀಕನಂ ಕಿೀತ್ಥಣವಧಣನಮ್ |
ಲ ್ೀಕನಥಂ ಮಹದ್ಭತಂ ಸವಣರ್್ತರ್ವೀಧಭವಮ್ || ೭ ||
ಏಷ ಯೀ ಸವಣಧಮಣಣಂ ಧಮೀಣಧಿಕತಮೀ ಮತೇಃ |
ಯದಭಕಾ ುಂಡರೀಕಕ್ಷಂ ಸತವ್ ೈರಚ ೀಣನನರೇಃ ಸದ || ೮ ||
ರಮಂ ಯೀ ಮಹತ ತೀಜೇಃ ರಮಂ ಯೀ ಮಹತತೇಃ |
ರಮಂ ಯೀ ಮಹದಬರಹಮ ರಮಂ ಯೇಃ ರಯಣಮ್ || ೯ ||
ವಿತರಣಂ ವಿತರಂ ಯೀ ಮಂಗಲನಂ ಚ ಮಂಗಲ್ಮ್ |
ದ ೈವತಂ ದ ೀವತನಂ ಚ ರ್್ತನಂ ಯೀವಯಯೇಃ ಪಿತ || ೧೦ ||
ಯತೇಃ ಸವ್ಣಣಿ ರ್್ತನಿ ರ್ವಂತಯದಿಯಣಗಗಯೀ |
ಯಸಿಮಂಶಚ ರಲ್ಯಂ ಯಂತ್ಥ ುನರ ೀವ ಯಣಗಕ್ಷಯೀ || ೧೧ ||
ತಸಯ ಲ ್ೀಕರಧನಸಯ ಜಗನನಥಸಯ ರ್್ತ ೀ |
ವಿಷ್ ್ುೀನಣಮಸಹಸರಂ ಯೀ ಶಣರಣಣ ರ್ಯಹಮ್ || ೧೨ ||
ಯನಿ ನಮನಿ ಗೌಣನಿ ವಿಖಯತನಿ ಮಹತಮನೇಃ |
ಋಷ್ಠಭೇಃ ರಗೀತನಿ ತನಿ ವಕ್ಷ್ಾಮ ರ್್ತಯೀ || ೧೩ ||
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ಋಷ್ಠನಣಮನಂ ಸಹಸರಸಯ ವ್ ೀದವ್ಯಸ ್ೀ ಮಹಮಣನಿೇಃ |
ಛಂದ ್ೀನಣಷಣುಪ್ ತಥ ದ ೀವೀ ರ್ಗವ್ನ್ ದ ೀವಕಿೀಸಣತೇಃ || ೧೪ ||
ಅಮೃತಂಶೂದಭವೀ ಬೀಜಂ ಶಕಿತದ ೀಣವಕಿನಂದನ: |
ತ್ಥರಸಮ ಹೃದಯಂ ತಸಯ ಶಂತಯಥ ೀಣ ವಿನಿಯಣಜಯತ ೀ || ೧೫ ||
ವಿಷಣುಂ ಜಿಷಣುಂ ಮಹವಿಷಣುಂ ರರ್ವಿಷಣುಂ ಮಹ ೀಶಾರಮ್ |
ಅನ ೀಕರ್ದ ೈತಯಂತಂ ನಮಮ ುರಣಷ್ ್ೀತತಮಮ್ || ೧೬ ||
ಅಸಯ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ ್ುೀದಿಣವಯಸಹಸರನಮಸ ್ತೀತರ ಮಹಮಂತರಸಯ |
ಶ್ರೀ ವ್ ೀದವ್ಯಸ ್ೀ ರ್ಗವ್ನ್ ಋಷ್ಠೇಃ | ಅನಣಷಣುಪ್ ಛಂದೇಃ |
ಶ್ರೀಮಹವಿಷಣುೇಃ ರಮತಮ ಶ್ರೀಮನನರಯಣ ್ೀ ದ ೀವತ |
ಅಮೃತಂಶೂದಭವೀ ಭ್ನಣರತ್ಥ ಬೀಜಮ್ | ದ ೀವಕಿೀನಂದನೇಃ ಸರಷ್ ುೀತ್ಥ ಶಕಿತೇಃ |
ಉಧಭವೇಃ ಕ್ಷ್ ್ೀರ್ಣ ್ೀ ದ ೀವ ಇತ್ಥ ರಮೀ ಮಂತರೇಃ | ಶಂಖರ್ೃನನಂದಕಿೀ ಚಕಿರೀತ್ಥ ಕಿೀಲ್ಕಮ್ |
ಶಙ್ಣಧನಾ ಗದಧರ ಇತಯಸರಮ್ | ರಥಂಗಣಿರಕ್ಷ್ ್ೀರ್ಯ ಇತ್ಥ ನ ೀತರಮ್ |
ತ್ಥರಸಮ ಸಮಗೇಃ ಸಯೀತ್ಥ ಕವಚಮ್ | ಆನಂದಂ ರಬರಹ ೇತ್ಥ ಯೀನಿೇಃ |
ಋತಣಸಣುದಶಣನ: ಕಲ್ ಇತ್ಥ ದಿಗಭಂಧೇಃ | ಶ್ರೀ ವಿಶಾರ್ ಇತ್ಥ ಧಯನಮ್ |
ಶ್ರೀಮಹವಿಷಣುಪಿರೀತಯಥ ೀಣ ಸಹಸರನಮ ರಯಣ ೀ ವಿನಿಯೀಗೇಃ ||
ಧಯನಮ್
ಕ್ಷೀರ ್ೀದನಾತರದ ೀಶ ೀ ಶಣಚಿಮಣಿವಿಲ್ಸತ ುೈಕತ ೀ ಮೌಕಿತಕನಂ |
ಮಲಕಲೃತಸನಸಿೇಃ ಸಫಟಿಕಮಣಿನಿಭ್ ೈಮೌಣಕಿತಕ ೈಮಣಂಡಿತಂಗೇಃ || ೧ ||
ಶಣಭ್ ೈರಭ್ ೈರದಭ್ ೈರಣರವಿರಚಿತ ೈಮಣಣಕತಪಿೀಯ್ಷವಷ್ ೈಣೇಃ |
ಆನಂದಿೀನೇಃ ುನಿೀಯದರನಳಿನಗದಶಂಖಣಿಮಣಣಕಣಂದೇಃ || ೨ ||
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ರ್್ೇಃ ದೌ ಯಸಯ ನಭವಿಣಯದಸಣರನಿಲ್ಶಚಂದರಸ್ಯೌಣ ಚ ನ ೀತ ರೀ |
ಕಣಣವ್ಶೇಃ ಶ್ರ ್ೀ ದೌಯಮಣಣಖಮಪಿ ದಹನ ್ೀ ಯಸಯ ವ್ಸ ್ೀಯಮಬಾೇಃ || ೩ ||
ಅಂತೇಃಸಿಂ ಯಸಯ ವಿಶಾಂ ಸಣರನರಖಗಗ ್ೀ ಭ್ ್ೀಗಗಂಧವಣದ ೈತ ಯೈೇಃ |
ಚಿತರಂ ರಂ ರಮಯತ ೀ ತಂ ತ್ಥರರ್ಣವನವುಷಂ ವಿಷಣುಮೀಶಂ ನಮಮ || ೪ ||
|| ಓಂ ನಮೀ ರ್ಗವತ ೀ ವ್ಸಣದ ೀವ್ಯ ||
ಶಂತಕರಂ ರ್ಣಜಗಶಯನಂ ದಮನರ್ಂ ಸಣರ ೀಶಂ |
ವಿಶಾಧರಂ ಗಗನಸದೃಶಂ ಯೀಘವಣಣಂ ಶಣಭ್ಂಗಮ್ ||
ಲ್ಕ್ಷಮೀಕಂತಂ ಕಮಲ್ನಯನಂ ಯೀಗಹೃದಾಾನಗಮಯಂ |
ವಂದ ೀ ವಿಷಣುಂ ರ್ವರ್ಯಹರಂ ಸವಣಲ ್ೀಕ ೈಕನಥಮ್ || ೫ ||
ಯೀಘಶಯಮಂ ಪಿೀತಕೌಶ ೀಯವ್ಸಂ ಶ್ರೀವತುಂಕಂ ಕೌಸಣತಭ್ ್ೀದಭಸಿತಂಗಮ್ |
ುಣ ್ಯೀ ೀತಂ ುಂಡರೀಕಯತಕ್ಷಂ ವಿಷಣುಂ ವಂದ ೀ ಸವಣಲ ್ೀಕ ೈಕನಥಮ್ || ೬ ||
ನಮೇಃ ಸಮಸತರ್್ತನಮದಿರ್್ತಯ ರ್್ರ್ೃತ ೀ |
ಅನ ೀಕರ್ರ್ಯ ವಿಷುವ್ ೀ ರರ್ವಿಷುವ್ ೀ || ೭ ||
ಸಶಂಖಚಕರಂ ಸಕಿರೀಟಕಣಂಡಲ್ಂ ಸಪಿೀತವಸರಂ ಸರಸಿೀರಣಹ ೀಕ್ಷಣಮ್ |
ಸಹರವಕ್ಷೇಃಸಿಲ್ಶ ೂೀಭಕೌಸಣತರ್ಂ ನಮಮ ವಿಷಣುಂ ಶ್ರಸ ಚತಣರ್ಣಣಜಮ್ || ೮ ||
ಛಯಯಂ ರಜತಸಯ ಹ ೀಮಸಿಂಹಸನ ್ೀರ |
ಆಸಿೀನಮಂಬಣದಶಯಮಮಯತಕ್ಷಮಲ್ಂಕೃತಮ್ || ೯ ||
ಚಂದರನನಂ ಚತಣರ್ಣಹಣಂ ಶ್ರೀವತುಂಕಿತವಕ್ಷಸಮ್ |
ರಣಕಿಮಣಿೀಸತಯಭ್ಮಭ್ಯಂ ಸಹಿತಂ ಕೃಷುಮಶರಯೀ || ೧೦ ||
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ಶ್ರೀ ವಿಷಣು ಸಹಸರನಮ ಸ ್ತೀತರಮ್
ವಿಶಾಂ ವಿಷಣುವಣಷಟ್ಾರ ್ೀ ರ್್ತರ್ವಯರ್ವತರರ್ಣೇಃ |
ರ್್ತಕೃದ್ಭತರ್ೃದಭವೀ ರ್್ತತಮ ರ್್ತಭ್ವನೇಃ || ೧ ||
ೂತತಮ ರಮತಮ ಚ ಮಣಕತನಂ ರಮ ಗತ್ಥೇಃ |
ಅವಯಯೇಃ ುರಣಷೇಃ ಸಕ್ಷೀ ಕ್ಷ್ ೀತರಜ ್ೀಕ್ಷರ ಏವ ಚ || ೨ ||
ಯೀಗ ್ೀ ಯೀಗವಿದಂ ನ ೀತ ರಧನುರಣಷ್ ೀಶಾರೇಃ |
ನರಸಿಂಹವುೇಃ ಶ್ರೀಮನ್ ಕ ೀಶವೇಃ ುರಣಷ್ ್ೀತತಮೇಃ || ೩ ||
ಸವಣೇಃ ಶವಣೇಃ ಶ್ವೇಃ ಸಿಣಣರ್್ಣತದಿನಿಣಧಿರವಯಯೇಃ |
ಸಂರ್ವೀ ಭ್ವನ ್ೀ ರ್ತಣ ರರ್ವೇಃ ರರ್ಣರೀಶಾರೇಃ || ೪ ||
ಸಾಯಂರ್್ೇಃ ಶಂರ್ಣರದಿತಯೇಃ ುಷಾರಕ್ಷ್ ್ೀ ಮಹಸಾನೇಃ |
ಅನದಿನಿಧನ ್ೀ ಧತ ವಿಧತ ಧತಣರಣತತಮೇಃ || ೫ ||
ಅರಯೀಯೀ ಹೃಷ್ಠೀಕ ೀಶೇಃ ದಮನಭ್ ್ೀಮರರರ್ಣೇಃ |
ವಿಶಾಕಮಣ ಮನಣಸಾತಷ್ು ಸಿವಿಷಠಸಥವಿರ ್ೀ ಧಣರವೇಃ || ೬ ||
ಅಗರಹಯೇಃ ಶಶಾತೇಃ ಕೃಷ್ ್ುೀ ಲ ್ೀಹಿತಕ್ಷೇಃ ರತದಣನೇಃ |
ರರ್್ತಸಿರಕಕಣರ್ಾಮ ವಿತರಂ ಮಙ್ಲ್ಂ ರಮ್ || ೭ ||
ಈಶನೇಃ ರಣದೇಃ ರಣ ್ೀ ಜ ಯೀಷಠೇಃ ಶ ರೀಷಠೇಃ ರಜತ್ಥೇಃ |
ಹಿರಣಯಗಭ್ ್ೀಣ ರ್್ಗಭ್ ್ೀಣ ಮಧವೀ ಮಧಣಸ್ದನೇಃ || ೮ ||
ಈಶಾರ ್ೀ ವಿಕರಮೀ ಧನಿಾೀ ಯೀಧವಿೀ ವಿಕರಮೇಃ ಕರಮೇಃ |
ಅನಣತತಮೀ ದಣರಧಷಣೇಃ ಕೃತಜ್ಞೇಃ ಕೃತ್ಥರತಮವ್ನ್ || ೯ ||
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ಸಣರ ೀಶೇಃ ಶರಣಂ ಶಮಣ ವಿಶಾರ ೀತೇಃ ರಜರ್ವೇಃ |
ಅಹೇಃ ಸಂವತುರ ್ೀ ವ್ಯಲ್ೇಃ ರತಯಯಸುವಣದಶಣನೇಃ || ೧೦ ||
ಅಜೇಃ ಸವ್ ೀಣಶಾರೇಃ ಸಿದಾೇಃ ಸಿದಿಾೇಃ ಸವ್ಣದಿರಚಣಯತೇಃ |
ವೃಷ್ಕಪಿರಯೀಯತಮ ಸವಣಯೀಗವಿನಿಸುೃತೇಃ || ೧೧ ||
ವಸಣವಣಸಣಮನೇಃ ಸತಯೇಃ ಸಮತಮ ಸಂಮತೇಃ ಸಮೇಃ |
ಅಮೀಘೇಃ ುಂಡರೀಕಕ್ಷ್ ್ೀ ವೃಷಕಮಣ ವೃಷ್ಕೃತ್ಥೇಃ || ೧೨ ||
ರಣದ ್ರೀ ಬಹಣಶ್ರ ಬರ್ಣರವಿಣಶಾಯೀನಿೇಃ ಶಣಚಿಶರವ್ೇಃ |
ಅಮೃತೇಃ ಶಶಾತೇಃ ಸಿಣಣವಣರರ ್ೀಹ ್ೀ ಮಹತೇಃ || ೧೩ ||
ಸವಣಗೇಃ ಸವಣವಿದಭನಣವಿಣಷಾಕ ುೀನ ್ೀ ಜನದಣನೇಃ |
ವ್ ೀದ ್ೀ ವ್ ೀದವಿದವಯಂಗ ್ೀ ವ್ ೀದಂಗ ್ೀ ವ್ ೀದವಿತ್ ಕವಿೇಃ || ೧೪ ||
ಲ ್ೀಕಧಯಕ್ಷೇಃ ಸಣರಧಯಕ್ಷ್ ್ೀ ಧಮಣಧಯಕ್ಷೇಃ ಕೃತಕೃತೇಃ |
ಚತಣರತಮ ಚತಣವೂಯಣಹಶಚತಣದಣಂಷರಶಚತಣರ್ಣಣಜೇಃ || ೧೫ ||
ಭ್ರಜಿಷಣುಭ್ ್ೀಣಜನಂ ಭ್ ್ೀಕತ ಸಹಿಷಣುಜಣಗದದಿಜೇಃ |
ಅನಘ್ೀ ವಿಜಯೀ ಜ ೀತ ವಿಶಾಯೀನಿೇಃ ುನವಣಸಣೇಃ || ೧೬ ||
ಉ ೀಂದ ್ರೀ ವ್ಮನೇಃ ರಂಶಣರಮೀಘೇಃ ಶಣಚಿರ್ಜಿಣತೇಃ |
ಅತ್ಥೀಂದರೇಃ ಸಂಗರಹೇಃ ಸಗ ್ೀಣ ಧೃತತಮ ನಿಯಮೀ ಯಮೇಃ || ೧೭ ||
ವ್ ೀದ ್ಯೀ ವ್ ೈದಯೇಃ ಸದಯೀಗೀ ವಿೀರಹ ಮಧವೀ ಮಧಣೇಃ |
ಅತ್ಥೀಂದಿರಯೀ ಮಹಮಯೀ ಮಹ ್ೀತುಹ ್ೀ ಮಹಬಲ್ೇಃ ||೧೮ ||
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ಮಹಬಣದಿಾಮಣಹವಿೀಯೀಣ ಮಹಶಕಿತಮಣಹದಣಯತ್ಥೇಃ |
ಅನಿದ ೀಣಶಯವುೇಃ ಶ್ರೀಮನಯೀಯತಮ ಮಹದಿರಧೃಕ್ || ೧೯ ||
ಮಹ ೀಷ್ಾಸ ್ೀ ಮಹಿೀರ್ತಣ ಶ್ರೀನಿವ್ಸೇಃ ಸತಂ ಗತ್ಥೇಃ |
ಅನಿರಣದಾೇಃ ಸಣರನಂದ ್ೀ ಗ ್ೀವಿಂದ ್ೀ ಗ ್ೀವಿದಂತ್ಥೇಃ || ೨೦ ||
ಮರೀಚಿದಣಮನ ್ೀ ಹಂಸೇಃ ಸಣಣ ್ೀಣ ರ್ಣಜಗ ್ೀತತಮೇಃ |
ಹಿರಣಯನರ್ೇಃ ಸಣತೇಃ ದಮನರ್ೇಃ ರಜತ್ಥೇಃ || ೨೧ ||
ಅಮೃತಣಯೇಃ ಸವಣದೃಕ್ ಸಿಂಹೇಃ ಸಂಧತ ಸಂಧಿಮನ್ ಸಿಿರೇಃ |
ಅಜ ್ೀ ದಣಮಣಷಣಣೇಃ ಶಸತ ವಿಶಣರತತಮ ಸಣರರಹ || ೨೨ ||
ಗಣರಣಗಣಣರಣತಮೀ ಧಮೇಃ ಸತಯೇಃ ಸತಯರಕರಮೇಃ |
ನಿಮಷ್ ್ೀ ನಿಮಷೇಃ ಸರಗಾೀ ವ್ಚಸಪತ್ಥರಣದರಧಿೀೇಃ || ೨೩ ||
ಅಗರಣಿೀಗರಣಮಣಿೀೇಃ ಶ್ರೀಮನ್ ನಯಯೀ ನ ೀತ ಸಮೀರಣೇಃ |
ಸಹಸರಮ್ಧಣ ವಿಶಾತಮ ಸಹಸರಕ್ಷೇಃ ಸಹಸರತ್ || ೨೪ ||
ಆವತಣನ ್ೀ ನಿವೃತತತಮ ಸಂವೃತೇಃ ಸಂರಮದಣನೇಃ |
ಅಹೇಃ ಸಂವತಣಕ ್ೀ ವಹಿನರನಿಲ ್ೀ ಧರಣಿೀಧರೇಃ || ೨೫ ||
ಸಣರಸದೇಃ ರಸನನತಮ ವಿಶಾಧೃಗಾಶಾರ್ಣಗಾರ್ಣೇಃ |
ಸತಾತಣ ಸತೃತೇಃ ಸಧಣಜಣಹಣನನಣರಯಣ ್ೀ ನರೇಃ || ೨೬ ||
ಅಸಂಖ ಯೀಯೀ ರಯೀಯತಮ ವಿಶ್ಷುೇಃ ಶ್ಷುಕೃಚಣುಚಿೇಃ |
ಸಿದಾಥಣೇಃ ಸಿದಾಸಂಕಲ್ಪೇಃ ಸಿದಿಾದೇಃ ಸಿದಿಾಸಧನೇಃ || ೨೭ ||
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ವೃಷ್ಹಿೀ ವೃಷಭ್ ್ೀ ವಿಷಣುವೃಣಷವ್ಣ ವೃಷ್ ್ೀದರೇಃ |
ವಧಣನ ್ೀ ವಧಣಮನಶಚ ವಿವಿಕತೇಃ ಶಣರತ್ಥಸಗರೇಃ || ೨೮ ||
ಸಣರ್ಣಜ ್ೀ ದಣಧಣರ ್ೀ ವ್ಗೇ ಮಹ ೀಂದ ್ರೀ ವಸಣದ ್ೀ ವಸಣೇಃ |
ನ ೈಕರ್ಪೀ ಬೃಹದ್ರೇಃ ಶ್ಪಿವಿಷುೇಃ ರಕಶನೇಃ || ೨೯ ||
ಓಜಸ ೀತ ಜ ್ೀದಣಯತ್ಥಧರೇಃ ರಕಶತಮ ರತನೇಃ |
ಋದಾೇಃ ಸಪಷ್ುಕ್ಷರ ್ೀ ಮಂತರಶಚಂದರಂಶಣಭ್ಣಸಾರದಣಯತ್ಥೇಃ || ೩೦ ||
ಅಮೃತಂಶೂದಭವೀ ಭ್ನಣೇಃ ಶಶಬಂದಣೇಃ ಸಣರ ೀಶಾರೇಃ |
ಔಷಧಂ ಜಗತೇಃ ಸ ೀತಣೇಃ ಸತಯಧಮಣರಕರಮೇಃ || ೩೧ ||
ರ್್ತರ್ವಯರ್ವನನಥೇಃ ವನೇಃ ವನ ್ೀನಲ್ೇಃ |
ಕಮಹ ಕಮಕೃತ್ ಕಂತೇಃ ಕಮೇಃ ಕಮರದೇಃ ರರ್ಣೇಃ || ೩೨ ||
ಯಣಗದಿಕೃದಣಯಗವತ ್ೀಣ ನ ೈಕಮಯೀ ಮಹಶನೇಃ |
ಅದೃಶ ೂಯೀ ವಯಕತರ್ಶಚ ಸಹಸರಜಿದನಂತಜಿತ್ || ೩೩ ||
ಇಷ್ ್ುೀ ವಿಶ್ಷುೇಃ ಶ್ಷ್ ುೀಷುೇಃ ಶ್ಖಂಡಿೀ ನಹಣಷ್ ್ೀ ವೃಷೇಃ |
ಕ ್ರೀಧಹ ಕ ್ರೀಧಕೃತಾತಣ ವಿಶಾರ್ಹಣಮಣಹಿೀಧರೇಃ || ೩೪ ||
ಅಚಣಯತೇಃ ರಥಿತೇಃ ರಣೇಃ ರಣದ ್ೀ ವ್ಸವ್ನಣಜೇಃ |
ಅಂ ನಿಧಿರಧಿಷ್ಠನಮರಮತತೇಃ ರತ್ಥಷ್ಠಠತೇಃ || ೩೫ ||
ಸಾಂದೇಃ ಸಾಂದಧರ ್ೀ ಧಣಯೀಣ ವರದ ್ೀ ವ್ಯಣವ್ಹನೇಃ |
ವ್ಸಣದ ೀವೀ ಬೃಹದಭನಣರದಿದ ೀವೇಃ ುರಂದರೇಃ || ೩೬ ||
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ಅಶ ೂೀಕಸತರಣಸತರೇಃ ಶೂರೇಃ ಶೌರಜಣನ ೀಶಾರೇಃ |
ಅನಣಕ್ಲ್ೇಃ ಶತವತಣೇಃ ದಿೇ ದಮನಿಭ್ ೀಕ್ಷಣೇಃ || ೩೭ ||
ದಮನಭ್ ್ೀರವಿಂದಕ್ಷೇಃ ದಮಗರ್ಣೇಃ ಶರೀರರ್ೃತ್ |
ಮಹದಿಾಣರೃದ ್ಾೀ ವೃದಾತಮ ಮಹಕ್ಷ್ ್ೀ ಗರಣಡಧವಜೇಃ || ೩೮ ||
ಅತಣಲ್ೇಃ ಶರಭ್ ್ೀ ಭೀಮೇಃ ಸಮಯಜ ್ೀ ಹವಿಹಣರೇಃ |
ಸವಣಲ್ಕ್ಷಣ ಲ್ಕ್ಷಣ ್ಯೀ ಲ್ಕ್ಷಮೀವ್ನ್ ಸಮತ್ಥಂಜಯೇಃ || ೩೯ ||
ವಿಕ್ಷರ ್ೀ ರ ್ೀಹಿತ ್ೀ ಮಗ ್ೀಣ ಹ ೀತಣದಣಮೀದರಸುಹೇಃ |
ಮಹಿೀಧರ ್ೀ ಮಹಭ್ಗ ್ೀ ವ್ ೀಗವ್ನಮತಶನೇಃ || ೪೦ ||
ಉದಭವೇಃ, ಕ್ಷ್ ್ೀರ್ಣ ್ೀ ದ ೀವೇಃ ಶ್ರೀಗರ್ಣೇಃ ರಯೀಶಾರೇಃ |
ಕರಣಂ ಕರಣಂ ಕತಣ ವಿಕತಣ ಗಹನ ್ೀ ಗಣಹೇಃ || ೪೧ ||
ವಯವಸಯೀ ವಯವಸಿನೇಃ ಸಂಸಿನೇಃ ಸಿನದ ್ೀ ಧಣರವೇಃ |
ರದಿಾಣೇಃ ರಮಸಪಷುಸಣತಷುೇಃ ುಷುೇಃ ಶಣಭ್ ೀಕ್ಷಣೇಃ || ೪೨ ||
ರಮೀ ವಿರಮೀ ವಿರಜ ್ೀ ಮಗ ್ೀಣ ನ ೀಯೀ ನಯೀನಯೇಃ |
ವಿೀರೇಃ ಶಕಿತಮತಂ ಶ ರೀಷ್ ್ಠೀ ಧಮೀಣ ಧಮಣವಿದಣತತಮೇಃ || ೪೩ ||
ವ್ ೈಕಣಂಠೇಃ ುರಣಷೇಃ ರಣೇಃ ರಣದೇಃ ರಣವೇಃ ೃಥಣೇಃ |
ಹಿರಣಯಗರ್ಣೇಃ ಶತಣರಘ್ನೀ ವ್ಯಪತೀ ವ್ಯಣರಧ ್ೀಕ್ಷಜೇಃ || ೪೪ ||
ಋತಣೇಃ ಸಣದಶಣನೇಃ ಕಲ್ೇಃ ರಯೀಷ್ಠಠೀ ರಗರಹೇಃ |
ಉಗರೇಃ ಸಂವತುರ ್ೀ ದಕ್ಷ್ ್ೀ ವಿಶರಮೀ ವಿಶಾದಕ್ಷಣೇಃ || ೪೫ ||
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ವಿಸತರೇಃ ಸಿವರೇಃಸಿಣಣೇಃ ರಮಣಂ ಬೀಜಮವಯಯಮ್ |
ಅಥ ್ೀಣನಥ ್ೀಣ ಮಹಕ ್ೀಶ ೂೀ ಮಹಭ್ ್ೀಗ ್ೀ ಮಹಧನೇಃ|| ೪೬ ||
ಅನಿವಿಣಣುೇಃ ಸಿವಿಷ್ ್ಠೀರ್್ಧಣಮಣಯ್ಪೀ ಮಹಮಖೇಃ |
ನಕ್ಷತರನ ೀಮನಣಕ್ಷತ್ಥರೀ ಕ್ಷಮೇಃ, ಕ್ಷ್ಮೇಃ ಸಮೀಹನೇಃ || ೪೭ ||
ಯಜ್ಞ ಇಜ ್ಯೀ ಮಹ ೀಜಯಶಚ ಕರತಣೇಃ ಸತರಂ ಸತಂ ಗತ್ಥೇಃ |
ಸವಣದಶ್ೀಣ ವಿಮಣಕತತಮ ಸವಣಜ ್ೀ ಜನಮಣತತಮಮ್ || ೪೮ ||
ಸಣವರತೇಃ ಸಣಮಣಖೇಃ ಸ್ಕ್ಷಮೇಃ ಸಣಘ್ೀಷೇಃ ಸಣಖದೇಃ ಸಣಹೃತ್ |
ಮನ ್ೀಹರ ್ೀ ಜಿತಕ ್ರೀಧ ್ೀ ವಿೀರರ್ಹಣವಿಣದರಣೇಃ || ೪೯ ||
ಸಾನಸುವವಶ ೂೀ ವ್ಯಪಿೀ ನ ೈಕತಮ ನ ೈಕಕಮಣಕೃತ್ |
ವತುರ ್ೀ ವತುಲ ್ೀ ವತ್ಥುೀ ರತನಗಭ್ ್ೀಣ ಧನ ೀಶಾರೇಃ || ೫೦ ||
ಧಮಣಗಣಬಾಮಣಕೃದಾಮೀಣ ಸದಸತಷರಮಕ್ಷರಮ್ |
ಅವಿಜತ ಸಹಸರಂಶಣವಿಣಧತ ಕೃತಲ್ಕ್ಷಣೇಃ || ೫೧ ||
ಗರ್ಸಿತನ ೀಮೇಃ ಸತತವಸಿೇಃ ಸಿಂಹ ್ೀ ರ್್ತಮಹ ೀಶಾರೇಃ |
ಆದಿದ ೀವೀ ಮಹದ ೀವೀ ದ ೀವ್ ೀಶ ೂೀ ದ ೀವರ್ೃದಣ್ರಣೇಃ || ೫೨ ||
ಉತತರ ್ೀ ಗ ್ೀತ್ಥಗ ್ೀಣತ ಜನಗಮಯೇಃ ುರತನೇಃ |
ಶರೀರರ್್ತರ್ೃದ ್ಭೀಕತ ಕಪಿೀಂದ ್ರೀ ರ್್ರದಕ್ಷಣೇಃ || ೫೩ ||
ಸ ್ೀಮಪೀಮೃತೇಃ ಸ ್ೀಮೇಃ ುರಣಜಿತ್ ುರಣಸತತಮೇಃ |
ವಿನಯೀ ಜಯೇಃ ಸತಯಸಂಧ ್ೀ ದಶಹಣಸುತಾತಂ ತ್ಥೇಃ || ೫೪ ||
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ಜಿೀವೀ ವಿನಯಿತಸಕ್ಷೀ ಮಣಕಣಂದ ್ೀಮತವಿಕರಮೇಃ |
ಅಂಭ್ ್ೀನಿಧಿರನಂತತಮ ಮಹ ್ೀದಧಿಶಯೀಂತಕೇಃ || ೫೫ ||
ಅಜ ್ೀ ಮಹಹಣೇಃ ಸಾಭ್ವಯೀ ಜಿತಮತರೇಃ ರಮೀದನೇಃ |
ಆನಂದ ್ೀ ನಂದನ ್ೀ ನಂದೇಃ ಸತಯಧಮಣ ತ್ಥರವಿಕರಮೇಃ || ೫೬ ||
ಮಹಷ್ಠಣೇಃ ಕಪಿಲಚಯಣೇಃ ಕೃತಜ ್ೀ ಯೀದಿನಿೀತ್ಥೇಃ |
ತ್ಥರದಸಿರದಶಧಯಕ್ಷ್ ್ೀ ಮಹಶೃಂಗೇಃ ಕೃತಂತಕೃತ್ || ೫೭ ||
ಮಹವರಹ ್ೀ ಗ ್ೀವಿಂದೇಃ ಸಣಷ್ ೀಣೇಃ ಕನಕಂಗದಿೀ |
ಗಣಹ ್ಯೀ ಗಭೀರ ್ೀ ಗಹನ ್ೀ ಗಣತಶಚಕರಗದಧರೇಃ || ೫೮ ||
ವ್ ೀಧಸುವಂಗ ್ೀಜಿತೇಃ ಕೃಷ್ ್ುೀ ದೃಢಸುಂಕಷಣಣ ್ೀಚಣಯತೇಃ |
ವರಣಣ ್ೀ ವ್ರಣಣ ್ೀ ವೃಕ್ಷೇಃ ುಷಾರಕ್ಷ್ ್ೀ ಮಹಮನೇಃ || ೫೯ ||
ರ್ಗವ್ನ್ ರ್ಗಹನಂದಿೀ ವನಮಲೀ ಹಲಯಣಧೇಃ |
ಆದಿತ ್ಯೀ ಜ ್ಯೀತ್ಥರದಿತಯೇಃ ಸಹಿಷಣುಗಣತ್ಥಸತತಮೇಃ || ೬೦ ||
ಸಣಧನಾ ಖಂಡರಶಣದಣರಣಣ ್ೀ ದರವಿಣರದೇಃ |
ದಿವಸಪೃಕ್ ಸವಣದೃಗಾಾಸ ್ೀ ವ್ಚಸಪತ್ಥರಯೀನಿಜೇಃ || ೬೧ ||
ತ್ಥರಸಮ ಸಮಗೇಃ ಸಮ ನಿವ್ಣಣಂ ಭ್ ೀಷಜಂ ಭಷಕ್ |
ಸಂನಯಸಕೃಚುಮಶಯಂತ ್ೀ ನಿಷ್ಠ ಶಂತ್ಥೇಃ ರಯಣಮ್ || ೬೨ ||
ಶಣಭ್ಂಗೇಃ ಶಂತ್ಥದೇಃ ಸರಷ್ು ಕಣಮಣದೇಃ ಕಣವಲ ೀಶಯೇಃ |
ಗ ್ೀಹಿತ ್ೀ ಗ ್ೀತ್ಥಗ ್ೀಣತ ವೃಷಭ್ಕ್ಷ್ ್ೀ ವೃಷಪಿರಯೇಃ || ೬೩ ||
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ಅನಿವತ್ಥೀಣ ನಿವೃತತತಮ ಸಂಕ್ಷ್ ೀತ ಕ್ಷ್ ೀಮಕೃಚಿುವೇಃ |
ಶ್ರೀವತುವಕ್ಷ್ೇಃ ಶ್ರೀವ್ಸೇಃ ಶ್ರೀತ್ಥೇಃ ಶ್ರೀಮತಂ ವರೇಃ || ೬೪ ||
ಶ್ರೀದೇಃ ಶ್ರೀಶೇಃ ಶ್ರೀನಿವ್ಸೇಃ ಶ್ರೀನಿಧಿೇಃ ಶ್ರೀವಿಭ್ವನೇಃ |
ಶ್ರೀಧರೇಃ ಶ್ರೀಕರೇಃ ಶ ರೀಯೇಃ ಶ್ರೀಮನ್ ಲ ್ೀಕತರಯಶರಯೇಃ || ೬೫ ||
ಸಾಕ್ಷೇಃ ಸಾಂಗೇಃ ಶತನಂದ ್ೀ ನಂದಿಜ ್ಯೀಣತ್ಥಗಣಣ ೀಶಾರೇಃ |
ವಿಜಿತತಮ ವಿಧ ೀಯತಮ ಸತ್ಥಾೀತ್ಥಣಶ್ುನನಸಂಶಯೇಃ || ೬೬ ||
ಉದಿೀಣಣೇಃ ಸವಣತಶಚಕ್ಷಣರನಿೀಶೇಃ ಶಶಾತಸಿಿರೇಃ |
ರ್್ಶಯೀ ರ್್ಷಣ ್ೀ ರ್್ತ್ಥವಿಣಶ ೂೀಕೇಃ ಶ ೂೀಕನಶನೇಃ || ೬೭ ||
ಅಚಿಣಷ್ಮನಚಿಣತೇಃ ಕಣಂಭ್ ್ೀ ವಿಶಣದಾತಮ ವಿಶ ೂೀಧನೇಃ |
ಅನಿರಣದ ್ಾೀರತ್ಥರಥೇಃ ರದಣಯಮನೀಮತವಿಕರಮೇಃ || ೬೮ ||
ಕಲ್ನ ೀಮನಿಹ ವಿೀರೇಃ ಶೌರೇಃ ಶೂರಜನ ೀಶಾರೇಃ |
ತ್ಥರಲ ್ೀಕತಮ ತ್ಥರಲ ್ೀಕ ೀಶೇಃ ಕ ೀಶವೇಃ ಕ ೀಶ್ಹ ಹರೇಃ || ೬೯ ||
ಕಮದ ೀವೇಃ ಕಮಲ್ೇಃ ಕಮೀ ಕಂತೇಃ ಕೃತಗಮೇಃ |
ಅನಿದ ೀಣಶಯವುವಿಣಷಣುವಿೀಣರ ್ೀನಂತ ್ೀ ಧನಂಜಯೇಃ || ೭೦ ||
ಬರಹಮಣ ್ಯೀ ಬರಹಮಕೃದಬರಹಮ ಬರಹಮ ಬರಹಮವಿವಧಣನೇಃ |
ಬರಹಮವಿದಬರಹಮಣ ್ೀ ಬರಹಿೇ ಬರಹಮಜ ್ೀ ರ್ರಹಮಣಪಿರಯೇಃ || ೭೧ ||
ಮಹಕರಮೀ ಮಹಕಮಣ ಮಹತ ೀಜ ಮಹ ್ೀರಗೇಃ |
ಮಹಕರತಣಮಣಹಯಜಾ ಮಹಯಜ ್ೀ ಮಹಹವಿೇಃ || ೭೨ ||
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ಸತವಯೇಃ ಸತವಪಿರಯೇಃ ಸ ್ತೀತರಂ ಸಣತತ್ಥೇಃ ಸ ್ತೀತ ರಣಪಿರಯೇಃ |
ೂಣಣೇಃ ೂರಯಿತ ುಣಯೇಃ ುಣಯಕಿೀತ್ಥಣರನಮಯೇಃ || ೭೩ ||
ಮನ ್ೀಜವಸಿತೀಥಣಕರ ್ೀ ವಸಣರ ೀತ ವಸಣರದೇಃ |
ವಸಣರದ ್ೀ ವ್ಸಣದ ೀವೀ ವಸಣವಣಸಣಮನ ಹವಿೇಃ || ೭೪ ||
ಸದ್ತ್ಥೇಃ ಸತೃತ್ಥೇಃ ಸತತ ಸದ್ಭತ್ಥೇಃ ಸತಪರಯಣೇಃ |
ಶೂರಸ ೀನ ್ೀ ಯದಣಶ ರೀಷಠೇಃ ಸನಿನವ್ಸೇಃ ಸಣಯಮಣನೇಃ || ೭೫ ||
ರ್್ತವ್ಸ ್ೀ ವ್ಸಣದ ೀವೇಃ ಸವ್ಣಸಣನಿಲ್ಯೀನಲ್ೇಃ |
ದಣಹ ದಣದ ್ೀ ದೃಪತೀ ದಣಧಣರ ್ೀಥರಜಿತೇಃ || ೭೬ ||
ವಿಶಾಮ್ತ್ಥಣಮಣಹಮ್ತ್ಥಣದಿೀಣತಮ್ತ್ಥಣರಮ್ತ್ಥಣಮನ್ |
ಅನ ೀಕಮ್ತ್ಥಣರವಯಕತೇಃ ಶತಮ್ತ್ಥಣೇಃ ಶತನನೇಃ || ೭೭ ||
ಏಕ ್ೀ ನ ೈಕೇಃ ಸವೇಃ ಕೇಃ ಕಿಂ ಯತತತಪದಮನಣತತಮಮ್ |
ಲ ್ೀಕಬಂಧಣಲ ್ೀಣಕನಥ ್ೀ ಮಧವೀ ರ್ಕತವತುಲ್ೇಃ || ೭೮ ||
ಸಣವಣಣವಣ ್ೀಣ ಹ ೀಮಂಗ ್ೀ ವರಂಗಶಚಂದನಂಗದಿೀ |
ವಿೀರಹ ವಿಷಮೇಃ ಶೂನ ್ಯೀ ಘೃತಶ್ೀರಚಲ್ಶಚಲ್ೇಃ || ೭೯ ||
ಅಮನಿೀ ಮನದ ್ೀ ಮನ ್ಯೀ ಲ ್ೀಕಸಾಮೀ ತ್ಥರಲ ್ೀಕಧೃತ್ |
ಸಣಯೀಧ ಯೀಧಜ ್ೀ ಧನಯೇಃ ಸತಯಯೀಧ ಧರಧರೇಃ || ೮೦ ||
ತ ೀಜ ್ೀವೃಷ್ ್ೀ ದಣಯತ್ಥಧರೇಃ ಸವಣಶಸರರ್ೃತಂ ವರೇಃ |
ರಗರಹ ್ೀ ನಿಗರಹ ್ೀ ವಯಗ ್ರೀ ನ ೈಕಶೃಂಗ ್ೀ ಗದಗರಜೇಃ || ೮೧ ||
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ಚತಣಮ್ಣತ್ಥಣಶಚತಣರ್ಣಹಣಶಚತಣವೂಯಣಹಶಚತಣಗಣತ್ಥೇಃ |
ಚತಣರತಮ ಚತಣಭ್ಣವಶಚತಣವ್ ೀಣದವಿದ ೀಕತ್ || ೮೨ ||
ಸಮವತ ್ೀಣ ನಿವೃತತತಮ ದಣಜಣಯೀ ದಣರತ್ಥಕರಮೇಃ |
ದಣಲ್ಣಭ್ ್ೀ ದಣಗಣಮೀ ದಣಗ ್ೀಣ ದಣರವ್ಸ ್ೀ ದಣರರಹ || ೮೩ ||
ಶಣಭ್ಂಗ ್ೀ ಲ ್ೀಕಸರಂಗೇಃ ಸಣತಂತಣಸತಂತಣವಧಣನೇಃ |
ಇಂದರಕಮಣ ಮಹಕಮಣ ಕೃತಕಮಣ ಕೃತಗಮೇಃ || ೮೪ ||
ಉದಭವೇಃ ಸಣಂದರೇಃ ಸಣಂದ ್ೀ ರತನನರ್ೇಃ ಸಣಲ ್ೀಚನೇಃ |
ಅಕ ್ೀಣ ವ್ಜಸನೇಃ ಶೃಂಗೀ ಜಯಂತೇಃ ಸವಣವಿಜಜಯಿೀ || ೮೫ ||
ಸಣವಣಣಬಂದಣರಕ್ಷ್ ್ೀರ್ಯೇಃ ಸವಣವ್ಗೀಶಾರ ೀಶಾರೇಃ |
ಮಹಹರದ ್ೀ ಮಹಗತ ್ೀಣ ಮಹರ್್ತ ್ೀ ಮಹನಿಧಿೇಃ || ೮೬ ||
ಕಣಮಣದೇಃ ಕಣಂದರೇಃ ಕಣಂದೇಃ ಜಣನಯೇಃ ವನ ್ೀನಿಲ್ೇಃ
ಅಮೃತಶ ೂೀಮೃತವುೇಃ ಸವಣಜ್ಞೇಃ ಸವಣತ ್ೀಮಣಖೇಃ || ೮೭ ||
ಸಣಲ್ರ್ೇಃ ಸಣವರತೇಃ ಸಿದಾೇಃ ಶತಣರಜಿಚುತಣರತನೇಃ |
ನಯಗ ್ರೀಧ ್ೀದಣಂಬರ ್ೀಶಾತಿಶಚಣ್ರಂಧರನಿಷ್ದನೇಃ || ೮೮ ||
ಸಹಸರಚಿಣೇಃ ಸತಜಿಹಾೇಃ ಸ ೈಧೇಃ ಸತವ್ಹನೇಃ |
ಅಮ್ತ್ಥಣರನಘ್ೀಚಿಂತ ್ಯೀ ರ್ಯಕೃದಭಯನಶನೇಃ || ೮೯ ||
ಅಣಣಬೃಣಹತೃಶೇಃ ಸ್ಿಲ ್ೀ ಗಣಣರ್ೃನಿನಗಣಣಣ ್ೀ ಮಹನ್ |
ಅಧೃತಸುವಧೃತಸಾಸಯೇಃ ರಗಾಂಶ ೂೀ ವಂಶವಧಣನೇಃ || ೯೦ ||
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ಭ್ರರ್ೃತ್ ಕಥಿತ ್ೀ ಯೀಗೀ ಯೀಗೀಶೇಃ ಸವಣಕಮದೇಃ |
ಆಶರಮೇಃ ಶರಮಣೇಃ, ಕ್ಷ್ಮೇಃ ಸಣಣ ್ೀಣ ವ್ಯಣವ್ಹನೇಃ || ೯೧ ||
ಧನಣಧಣರ ್ೀ ಧನಣವ್ ೀಣದ ್ೀ ದಂಡ ್ೀ ದಮಯಿತ ದಮೇಃ |
ಅರಜಿತಸುವಣಸಹ ್ೀ ನಿಯಂತ ನಿಯಮೀ ಯಮೇಃ || ೯೨ ||
ಸತತವವ್ನ್ ಸತ್ಥತವಕೇಃ ಸತಯೇಃ ಸತಯಧಮಣರಯಣೇಃ |
ಅಭರಯೇಃ ಪಿರಯಹ ್ೀಣಹಣೇಃ ಪಿರಯಕೃತ್ ಪಿರೀತ್ಥವಧಣನೇಃ || ೯೩ ||
ವಿಹಯಸಗತ್ಥಜ ್ಯೀಣತ್ಥೇಃ ಸಣರಣಚಿಹಣಣತರ್ಣಗಾರ್ಣೇಃ |
ರವಿವಿಣರ ್ೀಚನೇಃ ಸ್ಯಣೇಃ ಸವಿತ ರವಿಲ ್ೀಚನೇಃ || ೯೪ ||
ಅನಂತ ್ೀ ಹಣತರ್ಣಗ ್ಭೀಕತ ಸಣಖದ ್ೀ ನ ೈಕಜ ್ೀಗರಜೇಃ |
ಅನಿವಿಣಣುೇಃ ಸದಮಷ್ಠೀಣ ಲ ್ೀಕಧಿಷ್ಠನಮದಣಭತೇಃ || ೯೫ ||
ಸನತುನತನತಮೇಃ ಕಪಿಲ್ೇಃ ಕಪಿರವಯಯೇಃ |
ಸಾಸಿತದೇಃ ಸಾಸಿತಕೃತ್ ಸಾಸಿತ ಸಾಸಿತರ್ಣಕ್ ಸಾಸಿತದಕ್ಷಣೇಃ || ೯೬ ||
ಅರೌದರೇಃ ಕಣಂಡಲೀ ಚಕಿರೀ ವಿಕರಮ್ಯಜಿಣತಶಸನೇಃ |
ಶರ್ಾತ್ಥಗೇಃ ಶಬಾಸಹೇಃ ಶ್ಶ್ರೇಃ ಶವಣರೀಕರೇಃ || ೯೭ ||
ಅಕ್ರರೇಃ  ೀಶಲ ್ೀ ದಕ್ಷ್ ್ೀ ದಕ್ಷಣೇಃ, ಕ್ಷಮಣಂ ವರೇಃ |
ವಿದಾತತಮೀ ವಿೀತರ್ಯೇಃ ುಣಯಶರವಣಕಿೀತಣನೇಃ || ೯೮ ||
ಉತತರಣ ್ೀ ದಣಷೃತ್ಥಹ ುಣ ್ಯೀ ದಣೇಃಸಾನನಶನೇಃ |
ವಿೀರಹ ರಕ್ಷಣಸುಂತ ್ೀ ಜಿೀವನೇಃ ಯಣವಸಿಿತೇಃ || ೯೯ ||
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ಅನಂತರ್ಪೀನಂತಶ್ರೀಜಿಣತಮನಣಯರ್ಣಯಹೇಃ |
ಚತಣರಶ ೂರೀ ಗಭೀರತಮ ವಿದಿಶ ೂೀ ವ್ಯದಿಶ ೂೀ ದಿಶೇಃ || ೧೦೦ ||
ಅನದಿರ್್ಣರ್ಣಣವೀ ಲ್ಕ್ಷಮೀಸಣುವಿೀರ ್ೀ ರಣಚಿರಂಗದೇಃ |
ಜನನ ್ೀ ಜನಜನಮದಿಭೀಣಮೀ ಭೀಮರಕರಮೇಃ || ೧೦೧ ||
ಆಧರನಿಲ್ಯೀಧತ ುಷಪಹಸೇಃ ರಜಗರೇಃ |
ಊಧವಣಗಸುತಪಥಚರೇಃ ರಣದೇಃ ರಣವೇಃ ಣೇಃ || ೧೦೨ ||
ರಮಣಂ ರಣನಿಲ್ಯೇಃ ರಣರ್ೃತ್ ರಣಜಿೀವನೇಃ |
ತತತವಂ ತತತವವಿದ ೀಕತಮ ಜನಮಮೃತಣಯಜರತ್ಥಗೇಃ || ೧೦೩ ||
ರ್್ರ್ಣಣವೇಃಸಾಸತರಣಸತರೇಃ ಸವಿತ ರಪಿತಮಹೇಃ |
ಯಜ ್ೀ ಯಜ್ಞತ್ಥಯಣಜಾ ಯಜಂಗ ್ೀ ಯಜ್ಞವ್ಹನೇಃ || ೧೦೪ ||
ಯಜ್ಞರ್ೃದಯಜ್ಞಕೃದಯಜ್ಞೀ ಯಜ್ಞರ್ಣಗಯಜ್ಞಸಧನೇಃ |
ಯಜಂತಕೃದಯಜ್ಞಗಣಹಯಮನನಮನನದ ಏವ ಚ || ೧೦೫ ||
ಆತಮಯೀನಿೇಃ ಸಾಯಂಜತ ್ೀ ವ್ ೈಖನೇಃ ಸಮಗಯನೇಃ |
ದ ೀವಕಿೀನಂದನೇಃ ಸರಷ್ು ಕ್ಷತ್ಥೀಶೇಃ ನಶನೇಃ || ೧೦೬ ||
ಶಂಖರ್ೃನನಂದಕಿೀ ಚಕಿರೀ ಶಙ್ಣಧನಾ ಗದಧರೇಃ |
ರಥಂಗಣಿರಕ್ಷ್ ್ೀರ್ಯೇಃ ಸವಣರಹರಣಯಣಧೇಃ || ೧೦೭ ||
|| ಸವಣರಹರಣಯಣಧ ಓಂ ನಮೇಃ ಇತ್ಥ ||
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ವನಮಲೀ ಗದಿೀ ಶರ್್ೀಣ ಶಂಖೀ ಚಕಿರೀ ಚ ನಂದಕಿೀ |
ಶ್ರೀಮನ್ ನರಯಣ ್ೀ ವಿಷಣುವ್ಣಸಣದ ೀವೀಭರಕ್ಷತಣ ||
ಇತ್ಥೀದಂ ಕಿೀತಣನಿೀಯಸಯ ಕ ೀಶವಸಯ ಮಹತಮನೇಃ |
ನಮನಂ ಸಹಸರಂ ದಿವ್ಯನಮಶ ೀಷ್ ೀಣ ರಕಿೀತ್ಥಣತಮ್ || ೧ ||
ಯ ಇದಂ ಶೃಣಣಯನಿನತಯಂ ಯಶಚಪಿ ರಕಿೀತಣಯೀತ್ |
ನಶಣರ್ಂ ರುನಯತ್ ಕಿಂಚಿತ್ ಸ ್ೀಮಣತ ರೀಹ ಚ ಮನವೇಃ || ೨ ||
ವ್ ೀದಂತಗ ್ೀ ರ್ರಹಮಣೇಃ ಸಯತ್ ಕ್ಷತ್ಥರಯೀ ವಿಜಯಿೀ ರ್ವ್ ೀತ್ |
ವ್ ೈಶ ೂಯೀ ಧನಸಮೃದಾೇಃ ಸಯತ್ ಶೂದರಸಣುಖಮವ್ುನಯತ್ || ೩ ||
ಧಮಣಥಿೀಣ ರುನಯದಾಮಣಂ ಅಥಣಥಿೀಣ ಚಥಣಮುನಯತ್ |
ಕಮನವ್ುನಯತ್ ಕಮೀ ರಜಥಿೀಣ ಚುನಯತ್ ರಜಮ್ || ೪ ||
ರ್ಕಿತಮನ್ ಯೇಃ ಸದ ್ೀತಿಯ ಶಣಚಿಸತದತ
್ ಮನಸೇಃ |
ಸಹಸರಂ ವ್ಸಣದ ೀವಸಯ ನಮನಯೀತತ್ ರಕಿೀತಣಯೀತ್ || ೫ ||
ಯಶೇಃ ರಪನೀತ್ಥ ವಿುಲ್ಂ ಯತ್ಥ ರಧನಯಯೀವ ಚ |
ಅಚಲಂ ಶ್ರಯಮಪನೀತ್ಥ ಶ ರೀಯೇಃ ರಪನೀತಯನಣತತಮಮ್ || ೬ ||
ನ ರ್ಯಂ ಕಾಚಿದಪನೀತ್ಥ ವಿೀಯಣಂ ತ ೀಜಶಚ ವಿಂದತ್ಥ |
ರ್ವತಯರ ್ೀಗ ್ೀ ದಣಯತ್ಥಮನ್ ಬಲ್ರ್ಗಣಣನಿಾತೇಃ || ೭ ||
ರ ್ೀಗತ ್ೀಣ ಮಣಚಯತ ೀ ರ ್ೀಗದಬದ ್ಾೀ ಮಣಚ ಯೀತ ಬಂಧನತ್ |
ರ್ಯನಣಮಚ ಯೀತ ಭೀತಸಣತ ಮಣಚ ಯೀತನನ ಆದೇಃ || ೮ ||
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ದಣಗಣಣಯತ್ಥತರತಯಶಣ ುರಣಷೇಃ ುರಣಷ್ ್ೀತತಮಮ್ |
ಸಣತವನನಮಸಹಸ ರೀಣ ನಿತಯಂ ರ್ಕಿತಸಮನಿಾತೇಃ || ೯ ||
ವ್ಸಣದ ೀವ್ಶರಯೀ ಮತ ್ಯೀಣ ವ್ಸಣದ ೀವರಯಣೇಃ |
ಸವಣವಿಶಣದಾತಮ ಯತ್ಥ ಬರಹಮ ಸನತನಮ್ || ೧೦ ||
ನ ವ್ಸಣದ ೀವರ್ಕತನಮಶಣರ್ಂ ವಿದಯತ ೀ ಕಾಚಿತ್ |
ಜನಮಮೃತಣಯಜರವ್ಯಧಿರ್ಯಂ ನ ೈವೀಜಯತ ೀ || ೧೧ ||
ಇಮಂ ಸತವಮಧಿೀಯನೇಃ ಶರದಾರ್ಕಿತಸಮನಿಾತೇಃ |
ಯಣಜ ಯೀತತಮಸಣಖಕ್ಷ್ಂತ್ಥಶ್ರೀಧೃತ್ಥಸೃತ್ಥಕಿೀತ್ಥಣಭೇಃ || ೧೨ ||
ನ ಕ ್ರೀಧ ್ೀ ನ ಚ ಮತುಯಣಂ ನ ಲ ್ೀಭ್ ್ೀ ನಶಣಭ್ ಮತ್ಥೇಃ |
ರ್ವಂತ್ಥ ಕೃತುಣಯನಂ ರ್ಕತನಂ ುರಣಷ್ ್ೀತತಯೀ || ೧೩ ||
ದೌಯಸುಚಂದರಕಣನಕ್ಷತರ ಖಂ ದಿಶ ೂೀ ರ್್ಮಣಹ ್ೀದಧಿೇಃ |
ವ್ಸಣದ ೀವಸಯ ವಿೀಯೀಣಣ ವಿಧೃತನಿ ಮಹತಮನೇಃ || ೧೪ ||
ಸಸಣರಸಣರಗಂಧವಣಂ ಸಯಕ್ಷ್ ್ೀರಗರಕ್ಷಸಮ್ |
ಜಗದಾಶ ೀ ವತಣತ ೀದಂ ಕೃಷುಸಯ ಸಚರಚರಮ್ || ೧೫ ||
ಇಂದಿರಯಣಿ ಮನ ್ೀ ಬಣದಿಾೇಃ ಸತತವಂ ತ ೀಜ ್ೀ ಬಲ್ಂ ಧೃತ್ಥೇಃ |
ವ್ಸಣದ ೀವ್ತಮಕನಯಹಣೇಃ, ಕ್ಷ್ ೀತರಂ ಕ್ಷ್ ೀತರಜ್ಞ ಏವ ಚ || ೧೬ ||
ಸವ್ಣಗಮನಮಚರೇಃ ರಥಮಂ ರಕಲ್ಯಪತ ೀ |
ಆಚರರರ್ವೀ ಧಮೀಣ ಧಮಣಸಯ ರರ್ಣರಚಣಯತೇಃ || ೧೭ ||
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ಋಷಯೇಃ ಪಿತರ ್ೀ ದ ೀವ್ ಮಹರ್್ತನಿ ಧತವೇಃ |
ಜಂಗಮಜಂಗಮಂ ಚ ೀದಂ ಜಗನನರಯಣ ್ೀದಭವಮ್ || ೧೮ ||
ಯೀಗ ್ೀ ಜನಂ ತಥ ಸಂಖಯಂ ವಿದಯೇಃ ಶ್ಲಪದಿಕಮಣ ಚ |
ವ್ ೀದಶಾಸರಣಿ ವಿಜನಯೀತತುವಣಂ ಜನದಣನತ್ || ೧೯ ||
ಏಕ ್ೀ ವಿಷಣುಮಣಹದ್ಭತಂ ೃಥಗ್ಭತನಯನ ೀಕಶೇಃ |
ತ್ಥರೀನ್ಲ ್ೀಕನಾಾಯ ರ್್ತತಮ ರ್ಣಂಕ ತೀ ವಿಶಾರ್ಣಗವಯಯೇಃ || ೨೦ ||
ಇಮಂ ಸತವಂ ರ್ಗವತ ್ೀ ವಿಷ್ ್ುೀವ್ಯಣಸ ೀನ ಕಿೀತ್ಥಣತಮ್ |
ಠ ೀದಯ ಇಚ ುೀತಣಪರಣಷೇಃ ಶ ರೀಯೇಃ ರುತಂ ಸಣಖನಿ ಚ || ೨೧ ||
ವಿಶ ಾೀಶಾರಮಜಂ ದ ೀವಂ ಜಗತೇಃ ರರ್ವ್ಯಯಮ್ |
ರ್ಜಂತ್ಥ ಯೀ ುಷಾರಕ್ಷಂ ನ ತ ೀ ಯಂತ್ಥ ರರ್ವಮ್ || ೨೨ ||
|| ನ ತ ೀ ಯಂತ್ಥ ರರ್ವಮ್ ಓಂ ನಮ ಇತ್ಥ ||
ಅಜಣಣನ ಉವ್ಚ
ದಮತರ ವಿಶಲಕ್ಷ ದಮನರ್ ಸಣರ ್ೀತತಮ |
ರ್ಕತನಮನಣರಕತನಂ ತರತ ರ್ವ ಜನದಣನ || ೨೩ ||
ಶ್ರೀ ರ್ಗವ್ನಣವ್ಚ
ಯೀ ಮಂ ನಮಸಹಸ ರೀಣ ಸ ್ತೀತಣಮಚುತ್ಥ ಂಡವ |
ಸ ್ೀಹಯೀಕ ೀನ ಶ ೂಲೀಕ ೀನ ಸಣತತ ಏವ ನ ಸಂಶಯೇಃ || ೨೪ ||
|| ಸಣತತ ಏವ ನ ಸಂಶಯ ಓಂ ನಮ ಇತ್ಥ ||
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ವ್ಯಸ ಉವ್ಚ
ವ್ಸನದಾಸಣದ ೀವಸಯ ವ್ಸಿತಂ ತ ೀ ಜಗತರಯಮ್ |
ಸವಣರ್್ತನಿವ್ಸ ್ೀಸಿ ವ್ಸಣದ ೀವ ನಮೀಸಣತ ತ ೀ || ೨೫ ||
|| ಶ್ರೀವ್ಸಣದ ೀವ ನಮೀಸಣತತ ಓಂ ನಮ ಇತ್ಥ ||
ವಣತಣಯವ್ಚ
ಕ ೀನ ್ೀಯೀನ ಲ್ಘುನ ವಿಷ್ ್ುೀನಣಮಸಹಸರಕಮ್ |
ಠಯತ ೀ ಂಡಿತ ೈನಿಣತಯಂ ಶ ೂರೀತಣಮಚುಮಯಹಂ ರಭ್ ್ೀ || ೨೬ ||
ಈಶಾರ ಉವ್ಚ
ಶ್ರೀರಮ ರಮ ರಯೀತ್ಥ ರಯೀ ರಯೀ ಮನ ್ೀರಯೀ |
ಸಹಸರನಮತತಣತಲ್ಯಂ ರಮನಮ ವರನನ ೀ || ೨೭ ||
|| ಶ್ರೀ ರಮನಮ ವರನನ ಓಂ ನಮ ಇತ್ಥ ||
ಬರಹ ್ೇವ್ಚ
ನಮೀಸತವನಂತಯ ಸಹಸರಮ್ತಣಯೀ ಸಹಸರದಕ್ಷಶ್ರ ್ೀರಣರ್ಹವ್ ೀ |
ಸಹಸರನಯನೀ ುರಣಷ್ಯ ಶಶಾತ ೀ ಸಹಸರಕ ್ೀಟಿಯಣಗಧರಣ ೀ ನಮೇಃ || ೨೮ ||
|| ಸಹಸರಕ ್ೀಟಿ ಯಣಗಧರಣ ೀ ನಮ ಓಂ ನಮ ಇತ್ಥ ||
ಸಂಜಯ ಉವ್ಚ
ಯತರ ಯೀಗ ೀಶಾರೇಃ ಕೃಷ್ ್ುೀ ಯತರ ಥ ್ೀಣ ಧನಣಧಣರೇಃ |
ತತರ ಶ್ರೀವಿಣಜಯೀ ರ್್ತ್ಥಧಣರಣವ್ ನಿೀತ್ಥಮಣತ್ಥಮಣಮ || ೨೯ ||
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ಶ್ರೀರ್ಗವ್ನಣವ್ಚ
ಅನನಯಶ್ಚಂತಯಂತ ್ೀ ಮಂ ಯೀ ಜನೇಃ ಯಣಣಸತ ೀ |
ತ ೀಷ್ಂ ನಿತಯಭಯಣಕತನಂ ಯೀಗಕ್ಷ್ ೀಮಂ ವಹಮಯಹಮ್ || ೩೦ ||
ರತರಣಯ ಸಧ್ನಂ ವಿನಶಯ ಚ ದಣಷೃತಮ್ |
ಧಮಣಸಂಸಿನಥಣಯ ಸಂರ್ವ್ಮ ಯಣಗ ೀ ಯಣಗ ೀ || ೩೧ ||
ಆತಣ ವಿಷಣುೇಃ ಶ್ಥಿಲಶಚ ಭೀತೇಃ ಘ್ೀರ ೀಷಣ ಚ ವ್ಯಧಿಷಣ ವತಣಮನೇಃ |
ಸಂಕಿೀತಯಣ ನರಯಣಶಬಾಮತರಂ ವಿಮಣಕತದಣೇಃಖೇಃ ಸಣಖನ ್ೀ ರ್ವಂತ್ಥ || ೩೨ ||
ಇತ್ಥ ಶ್ರಮನಮಹಭ್ರತ ೀ ಶತ ಸಹಸಿರಕಯಂ ಸಂಹಿತಯಂ
ವ್ ೈಯಸಿಕಯಂ ಅನಣಶಸನಿಕವಣಣಿ ಮೀಕ್ಷಧಯಣ ಶ್ರೀ ಭೀಷಮ
ಯಣಧಿಷ್ಠಠರ ಸಂವ್ದ ೀ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ ್ುೀದಿಣವಯಸಹಸರನಮಸ ್ತೀತರಂ ನಮ
ಏಕ ್ೀ ನ ಂಚಶದಧಿಕಶತತಮೀsಧಯಯೇಃ ||
|| ಇತ್ಥ ಶ್ರೀ ವಿಷಣು ಸಹಸರನಮಸ ್ತೀತರಂ ಸಂೂಣಣಂ ||
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